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منطقه ی مدیترانه و حواشی آن از ربع پایانی سده ی بیستa تا به امروز با بسیاری از حوادث ناگوار، خشونت ها و جنگ ها رو
 گرفته تا درگیری ها در چچن و قفقاز، از دو جنگ خلیج فارس گرفته تا به90به رو بوده است. از جنگ بالکان در دهه ی 

سال های اخیر که شاهد جنگ در لیبی، سوریه و عراق بوده  و هستیa. حوادثی که در آنها نقش قدرت های استعمارگر پیشین
اروپایی اغلب تعیین کننده بوده است.

این حوادث غa انگیز که اغلب مسیحیان و مسلمانان را به مقابله با هa کشانده است، روابط آشتی گرایانه ی معمول میان ملتهای
همسایه و نیزهمکاری های اقتصادی و فرهنگی کشورهای حاشیه ی مدیترانه را دشوار ساخته اند.

مطمئنا  سوء ظن ها و بی اعتمادی های متقابل می��ان اق�وام م��دیترانه، ک��اهش نی��افته اس�ت. پیش��داوری ه�ا و گ�اه قض�اوت ه�ای کل�ی
وعج��ولنه در م�ورد «دیگ�ران» در روزنامه ه�ا و رس�انه ه�ا و در خیابانه�ا ب�ه ک�رات ش�نیده م�ی ش��وند. بیش�« ای�ن تنه�ا مس��ئله ی

» ش��ناخته ش�ده بودن��د و مس�یحیانSarrasinامروزین نیست؛ در قرون وسطی مسلمانان در اروپا با نام سطحی و کل�ی «سراس��ین 
اروپایی نیز در جهان اسلم با نام مبهa «فرنگی» که از ریشه ی «فران«» بر می آید، آشنا بودند.

رهن�گ و تم��دنی را در ی�«های زب�انی، ک��ه فاز اینجاست که امروزه موسسات دانشگاهی بایستی در مقابله با این نوع س�اده س��ازی
واژه یا ی« اصطلح کلی و مبهa خلصه می کنند، بکوشند؛ فرهنگ و تمدنی که در خود مفاهیa، جریانات و گوناگونی ه��ای ب��ی
شماری را جای داده است. خرد کردن «دیگران» با تحدید آن در ی« واژه یا ی« اص�طلح ی�ا ی�« تعری��  کل�ی، ب�ه هم�ان گ�ونه

وت�اه م��دت دش�وار اس�ت.س�ت ک�ه برداش��تنش در ککه از قرون وسطی تا کنون مورد استفاده قرار گرفته، خود ن�وعی دیوارس��ازی 
این موانع و پیش داوری ها «تاریخ مشترک» ما را که شامل دوره های مثبت و مفی��د مب��ادله ی تج�اری و فرهنگ��ی نی��ز م��ی باش��د،
aکه اروپای غربی غیر مسیحی نیز وجود دارد، ب��رای نم��ونه م��ی ت��وانی aمی سازند. ما می دانی aنادیده می گیرند و یا غیر قابل فه
از دوره ی اسلمی در اندلس یا سیسیل، جایی که پایتخت هایی مانند قرmبه و پالرمو شکوفا شده و رشد کرده اند، نام ببریa. مثال
دیگر بخش مهمی از روش�نفکران اروپ�ایی س�ده ی بیس��تa می توان��د باش�د ک��ه از می�ان یهودی��ان برخاس�ته ان��د؛ آن ه�ا ک��ه ب�ه پیش�رفت
فکری اروپا پیش از آنکه خشa نازی ها قتل عامشان کن��د، کم��« بس�زایی ک��رده ان��د. همچنی��ن جه�ان ع�رب - مس�یحی را  در نظ��ر
بگیریa که در بغدادس سده ی نهa میلدی اسقفانش در درب�ار خلیف�ه م�أمون ب�ا علم�اء اس�لم پیرام��ون الهی�ات بح�ث می ک�رده ان��د. ای�ن
دنیای عرب ـ مسیحی، که هنوز هa بس��یاری از جوام��ع پراکن��ده اش در س�واحل دری��ای م��دیترانه و خاورمی��انه، از لبن��ان ت��ا ع��راق
زندگی می کنند، در دوران «نهضت»، که همان رنسانس عرب در فاص�له ی س��ده ی ن�وزدهa و بیس��تa م�ی باش��د، نق��ش ایف�ا ک��رده
است. و نیز ترکیه ی عثمانی که وارث جنبه های مختل  فرهنگ بیزانس یا روم دوم می باش�د، ن��ه تنه�ا در جن�گ ه�ا، بلک�ه ح�تی
در روابط تجاری و دیپلماتی« با ونیز، در امور اروپا بس��یار حض�ور داش�ته و رد پ��ایش در ادبی��ات، هنره�ای تجس�می و ح�تی در

موسیقی قابل مشاهده است. 
مقابل هa قرار دادن  شرق و غرب همچنین می تواند گمراه کننده  باشد: الساندرو بائوزانی اسلم شناس بزرگ ایتالیایی، با ت��وجه
ب��ه س�هa کلن�ی ک��ه فیلس�وفان و دانش��مندان ع�رب ادر واق��ع عرب�ی نویس�انی ک��ه ن��ه تنه��ا ع�رب بلک��ه ف�ارس و ت��رک ه�a بودن��د) در
پیشرفت علوم، از راه تفسیراصولی شان بر آثار فلس�فه و دانش��مندان یون��انی، ب�ر عه��ده داش��تند، اذع��ان داش�ت ک��ه اس��لم «بخش�ی



را، ش�یره و نی��روی خ�ود اساسی از فرهنگ غرب��ی اس�ت». ح��تی مس��یحیت، عنص�ر اساس�ی ه�ویت اروپ��ایی، ی�ا ه�ویت «غرب��ی»
 می داند. قرآن تقریبا همه پیامبران کتب مقدس مسیحی ـ یهودیی مقدس تألی  شده در شرقمدیون کتاب های باستانی و کتاب ها

را ذکر می کند، جایگاهی خاص برای حضرت عیسی  قائل است و عن��وان س�وره ی ن�وزدهمش را ب��ه حض�رت مری�a اختص�اص
نگی س آنچه امروز «غرب» می نامیa، می تواند شگفت انگیز باشد. شناخت ریشه  های فرهمی دهد.

 میلدی فعال بوده است. در ای��ن ش��هر ک��انونی ف��وق الع��اده ب��ه منظ��ور ترجم��ه و271گندی شاپور در ایران پیش از اسلم از سال 
تحقیقات علمی تشکیل شده بود که با کوشش دانشمندان و فیلسوفان ـ نه تنها از خطه ی وسیع ام��پراتوری ای�ران ساس��انی، بلک��ه از
529هند و از سرزمین های اقلیa هلینیسa پسین ـ ب��ه اوج خ��ود رس��یده ب��ود، ب��ه خص�وص پ��س از بس��ته ش��دن آک��ادمی آت��ن در س�ال 

میلدی توسط قیصر ژوستینیان. در گندی شاپور از متون یونانی و هندی و حتی از چینی ترجمه انجام شده است و علوم متعددی
مانند ستاره شناس��ی، ریاض��یات و پزش�کی  گس��ترش ی��افته ان��د. پ��س از ای��ن دوره، جه��ان اس��لم از دوران عباس�ی ااواس�ط س��ده ی
هشتa) به بعد، از میوه ی این کوششها ب��ه �mور گس��ترده ای به�ره می ب��رد و «خ��انه دان�ش» ابی��ت الحبم��ة) بغ��داد دوره ی خلف��ت،
وارث mبیعی آكادمی گندی شاپور می باشد. در بغداد، خاندان مترجمین که بیشتر یهودی یا مسیحی بودند، برگردان های متعددی

، که در سده های بعدی، اصول  به تفس��یر و تعم��قانی و سریانی انجام دادندبه زبان عربی از متون علمی و فلسفی به ویژه از یون
س�پس از ای�ن راه ب�ه غ�رب مس�یحی) ، جابر، اب�ن رش�دی، فارابیابن الهیثa، ابن سینا، رازدر آمدند و ابه واسطه ی حامد غزالی، 

 باز پس گرفته شد، انتقال دانش این ب��ار از1085قرون وسطی برگشتند. در کتابخانه ی شهر تولدو که به دست مسیحیان در سال
عربی به لتین صورت گرفت و از آن فلسفه ی مدرسی ااسکولستی«) از توماس قدیس و آل��برت ب��زرگ ب��ه بع��د به��ره ی بس��یار

برد. 
آتن، گندی شاپور، بغداد و تولدو: همانطور که می بینیa آک��ادمی گن��دی ش��اپور و وارث مس��تقیa آن، بی��ت الحکم��ه بغ��داد، در مرک��ز

حلق��ه ی می��انی ی��« دارن��د، و ای��ن دو مرک��ز، نق�ش انتقال دانش از دوران باس��تان ان�ه تنه��ا یون��انی) ب��ه ق�رون وس��طای لتی��ن ق�رار
 و یا بی  تأثیر تلقی ش��دهت که در اروپا فراموش، حذف«شجره نامه ی دانش غربی» را ایفا می کنند، ولی با اینهمه مدت زیادی س

اند.
 آیا، با وجود اینکه در مدیترانه متون مقدس و نیز متون یونانی-هلنیستی همیشه مشترکا  به ارث گذاش��ته ش��ده ان��د، ب��ا وج��ود اینک��ه
می بینیa موضوع های کلن ادبیات مربوm به آخ�رت یهودی��ان و مس��یحیان و مس��لمانان اب��ه وی��ژه در ب�اب مع��راج) در دانت��ه و در
ابن عربی، در امانوئل رومانو و در سنائی تکرار می شوند، و با وجود اینکه تا سده ی هیجدهa، قانون ابن  سینا و الکیمیای ج��ابر
در اروپا تدریس می شده اند، باز می توان به mور جدی ص��حبت از «ش��رق» و «غ��رب» ک��ردا درس��ت اس��ت ک��ه دنی��ای م��دیترانه
زبان و ادیان و اقوام بومی گوناگون دارد، و نبرد مردم��انش را از جن��گ ه��ای ص��لیبی گرفت��ه ت��ا مب��ارزات متع��دد ب��رای آزادی از

استعمار به چشa دیده است؛ با اینهمه به میان آوردن بحث «شرق» و «غرب» واقعا گمراه کننده می نماید.
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ند ک��ه می��ان مردم��ان حاش��یهان») در نظر دارد این واقعیت مسلa را تداعی ک اتصویرها و کج گونگی های «دیگرIDAپروژه ی 
ی م��دیترانه  - و آن م��دیترانه ی وس��یعتری ک��ه از اس��کندر مق��دونی ب��ه بع��د، ت��أثیرات خ��ود را ت��ا دروازه ه��ای هن��د م��ی گس��ترد د

تصویر«دیگران» از گذشته تا به امروز دگرگونگی و کج گونگی یافته است ادر حقیقت بارها کج گونه شده است) . 
پس تصویر نوینی از«دیگران» در آغاز سده ی بیست و یکa ضروری می نماید. سده ای ک��ه از ق��وم گرای��ی ه��ا و نژادپرس��تی ه��ا
سنگین شده و هنوز تصویر درستی از«دیگران» در وجدان ها، در مدارس و دانشگاه ها، و در رسانه ها شکل نگرفته است.

 می تواند و می باید شکل دادن به تصویری نوین از «دیگران» باشد و برای این منظور پی��شIDAیکی از هدف های پروژه ی 
از هر چیز باید بر تجزیه و تحلیل «دیگران» در ادبیات متمرکز شد و نه  تنها بر دگردیسی های گوناگون و پررنگ آن.

 به بعد) می خ��وانیa ک�ه حض�رت موس�ی ب�ا پی��امبر اس��رارآمیز و پیش��تاز راه روح�انی، یعن��ی60در قرآن اسوره ی هجدهa، آیه ی 
خضر، به سوی «آمیختگی دو دریا» امجمع البحرین) سفر کرد. مفسرین شناسه های متعددی را برای «مجمع البحرین» پیشنهاد
کرده اند، از جمله تنگه ی سوئز که دقیقا بین دو دریای بزرگ ش��ناخته ش��ده در دوره ی پی��ش ـ م��درن ق��رار گرفت��ه اس��ت. ام�ا ای��ن

ی مرم�وزاصطلحس تا حدی مرموز، به نظر می رسد به ص�ورت نم��ادینس ی�« ناکج�ا آب�اد روح اش�اره داش�ته باش��د، ب�ه ی�« نقط�ه 
 یا به مرز بین واقعیت و دنیاهای متفاوتی که در عین مجزا بودن با هa بی ارتباm نیستند. این بیان حضرت موسی را کهتلقی، و

)، می توانیa به مثابه ی ی« مانیفست و ی��ا برن��امه18،60می گوید: «من تا به جمع البحرین نرسa دست از mلب بر ندارم» اقرآن 
ای بخوانیa که جهان معاصر مدیترانه - که امروزه  درگیر دشمنی هاست و در بحران شدید ای��ده آلیس��تی و هوی��تی ق��رار گرفت��ه د

نیاز دارد آن را به mور آگاهانه دریافت کند و شجاعانه به آن تحقق بخشد.
 در نظر دارد دانش دوس�تان و محقق�انس ب�ه وی�ژه ج�وان را، ک�ه ب��ه ت�ازگی ک�ار خ�ود را در تحقی�ق آغ�از ک�رده ان��د،IDAپروژه ی 

گردهa آورد، آن ها که پیش از همه خواستار «اصلح» تصویر «دیگران» هستند و توانایی کوشش دراین راه را دارند. 
 واقع در دانش�گاه بولونی��ا مبن��ی ب��ر راه ان��دازی ی��« ش�بکه می��ان دانش�گاهیFIMIMاز اینجاست که ابتکار عمل مرکز پژوهشی 

 از جمل�ه ترکی��ه ادانش�گاه اس��تانبول)، مص�ر ادانش�گاه ق�اهره)،ح�وزه ی  م��دیترانه ای ک�ه ش�امل برخ�ی مراک�ز اص�لی ای�ن منطق�ه
مغرب ادانشگاه بلیده ـ الجزایر و رباm) و چند مرکز فرهنگی ایران می باشد، شکل گرفت. این پروژه به شرق تر، تا به ایران و

یای مدیترانه داشته اند ه��a گس��ترده اس��ت؛ س��رزمین ه�ایی ک��ه در توس��عه و پیش��رفتدنیای بین النهرین که رابطه ی تنگاتنگی با دن
آنچه «تاریخ مشترک ما» محسوب می شود، نقشهای کلیدی داشته اند.



 ترجیحا  بر پژوهش در زمینه ادبیات، ادبیات تطبیقی و تاریخ روابط فرهنگی میان مردم��ی تمرک��ز دارد. دوره یIDAپروژه ی 
مورد نظراین پژوهش ها از قرون وسطی تا دوره ی معاصر را در بر دارد و توجه ویژه معطوف به مبادلت اروپ��ایی- عرب��ی،
از جنگ های صلیبی گرفته تا زمان حاضر می باشد، و نیز به دنیای ایرانی- ترک�ی، ک��ه هم�واره ه�a ب�ه دنی��ای م��دیترانه و ه�a ب�ه

 ه��ای ای��ران شناس��ی، وی��ژه ب��ه س��نتی تری��ن رش��ته ه��ای دان��شآسیای مرکزی و جنوبی تمایل داشته اند. و این همه نه تنه��ا ب��ا ت��وجه
رمانس شناسی، عرب شناس�ی، ق�رون وس�طی شناس�ی و ت�رک شناس�ی ص�ورت می پ��ذیرد، بلک�ه در نظ�ر دارد ای�ن رش�ته ها را ب�ه
mورجدی در تبادلی گفتمانی ای قرار دهد که برخی از حوزه های علمی ـ تخصصی ابه استثنای مطالعات نوین ادبیات مه��اجرت

و مشترک  تاریخی ـ فرهنگ�ی م�واجهبا ی« محیط بزرگ و مطالعات فرهنگی) نادیده اش گرفته اند؛ با اmمینان به اینکه امروزه 
طالعه بسیاری از پدیده ها، در وهله اول ادبیات، فراهa می کند.ستیa که زمینه  ی مناسب تر و افق بازتری را برای مه
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بنیانگذاران پروژه برسه موضوع محوری تأکید دارند:
- اشکال ادبی. بن مایه ها، موتی  ها و انواع ادبی اشعر، رمان، درام، و غیره) در بوته ی تطبیق ادبیات دنیای هندی ـ م��دیترانه

ای، از قرون وسطی تا به امروز 
- ه��ویت «دیگ��ران» ا«سراس��ین»، فرنگ��ی، مه��اجر، اس��تعمارگر، یه��ودی، ک��ولی و...) در ادبی��ات روای��ی و در ادبی��ات س��فر و

درادبیات مهاجرت
- تاریخچه ترجمه ها و بازتاب آنها در دنیای هن��دی ـ م��دیترانه ای اترجم�ه از نویس��ندگان اروپ�ایی ب��ه زب�ان ه�ای خاورمی�انه و از

نویسندگان خاورمیانه و حواشی مدیترانه به زبان های اروپایی).

.فعالیتهایبرنامهر زیشدهوراههایانتشارنتا جپروژه4

جی ابرنامه ی محلی)- سمینارها / کنفرانس ها با دعوت ی« همکار خار
- سمپوزیوم و کارگاه 

- همایش های بین المللی ابه نوبت در کانون های مختل  پروژه)

 کوشش خواهند کرد فضاهایی را در مجلت و یا مجموعه های نشر دپارتمانی مهی�ا کنن��د ک�ه در آن بتوانن��دIDAمسئولین پروژه 
نتایج تحقیقات خود را منتشر کنند.

برای این منظور اعضای این پروژه همچنین می توانند مواد ذیل را فراهa آورند:

- شماره ی ویژه در ی« مجله 
- مجموعه ای ویژه درخصوص پروژه و یا کتاب برای گردآوری سخنرانی های کنفرانس ها وهمایش ها، و غیره.


